
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. mo  Sr.º Presidente da Assembleia da República 

Decorrem, nesta data, obras de grande mobilização de terras para construção de um aterro no

lugar de Agrela, Vila Frescaínha (S. Martinho), junto ao campus do Instituto Politécnico do

Cávado e do Ave, no concelho de Barcelos.

O referido aterro destinar-se-á à instalação de uma grande superfície comercial e é contíguo a

uma área residencial que tem sido afetada, com alguma frequência, por inundações que

resultam da subida do nível das águas de um ribeiro que atravessa a zona, quando a queda

pluviométrica atinge maior intensidade. Nos últimos dias, tendo ocorrido um período de

precipitação mais forte, a referida situação ficou evidente e obrigou à interrupção do trânsito.

A realidade dos factos parece demonstrar que a urbanização anteriormente instalada e, agora, a

construção do aterro e a futura implantação do hipermercado, ocorrem em área de leito de cheia

que, como é sabido, deve ser preservada de construções de modo a que o canal de

escoamento não seja estrangulado, para evitar o risco de inundações que podem ter

consequências graves para pessoas e bens.

De facto, é sabido que as cheias, de todas as componentes das dinâmicas fluviais, são as que

maiores cuidados devem observar no processo de ordenamento do território. Ora, a construção

em zona de leito de cheia e a crescente impermeabilização do solo constituem uma atitude

contraproducente que aumentam os riscos das cheias e que, tudo parece indicar, estará a

verificar-se neste caso.

O que se está a passar com a construção do aterro em Barcelos suscita preocupação e exige

análise, ponderação e explicação, antes que as consequências possam vir a ser irremediáveis.

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o

Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do

Ministério da Ambiente, as seguintes perguntas:



O Governo tem conhecimento da situação exposta?1.

O aterro que está a ser construído no lugar de Agrela, em Barcelos, encontra-se em área

abrangida pelo domínio hídrico?

2.

A CCDR-N interveio no processo de licenciamento da mencionada obra?3.

O Governo pondera a intervenção fiscalizadora do Instituto da Água para verificação das

condições de licenciamento da referida construção?

4.

Palácio de São Bento, segunda-feira, 18 de Janeiro de 2016

Deputado(a)s

PEDRO SOARES(BE)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho nº 2/XII, de 1 de Julho de 2011, da Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, nº 2, de 6 de Julho de 2011,
a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-Presidentes da
Assembleia da República.
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